
Opfrissing van het buurtlokaal
Het buurtlokaal in de Reinaertwijk werd altijd voor
en door buurtbewoners gebruikt. Helemaal in het
begin was een wasserette in het lokaal aanwezig.
Daarna gebruikte men het bijna 30 jaar lang voor
huiswerkbegeleiding. Ondertussen gaat de
huiswerkbegeleiding niet meer door in het
buurtlokaal.

Sinds 6 jaar komen de dames van het “Naaisalon”
op maandag samen in het buurtlokaal. Ook de
vorige buurtwerker gebruikte het lokaal als
uitvalsbasis voor buurtwerk. Ook kan je er
fietslessen volgen of eens komen kijken in onze
weggeefwinkel. Elke dinsdag maken vrijwilligers
soep voor alle buurtbewoners in het lokaal. Ook de
Reinaert Clean Crew gebruikt het lokaal om samen
te komen. Daarnaast vertrekken onze uitstappen
aan het lokaal en vinden er nog tal van activiteiten
plaats. Ook buurtwerker Thim kan je in het
buurtlokaal ontmoeten. Dit kan voor een vraag, een
babbel, hulp bij administratie, … en hij geeft jou
hierbij met plezier een kopje koffie!

Op dinsdag bieden we gratis soep aan. Dan komen
Jeroen van het Welzijnspunt (2de dinsdag van de
maand) en één van de gemeenschapswachten
(3de dinsdag van de maand) op bezoek. Vanaf
januari komen ook Jolien van Providentia en Ineke
van het CAW langs op een vaste dinsdag.
Wijkagent Gert heeft geen vaste dag, maar komt 1
à 2 keer per maand langs voor een kort bezoek.
Op die manier kan je heel veel sociale diensten
gemakkelijk aanspreken.

Nu, na meer dan 40 jaar dienst, zullen we het
buurtlokaal grondig opfrissen!

Met een beperkte groep van 9 buurtbewoners,
vertegenwoordigers uit de verschillende
deelwerkingen, gaan we aan de slag. We gingen
'ter inspiratie' op bezoek bij het “babbelhuisje” in
Zellik. Daar kregen we een rondleiding van de lokale
buurtwerker.

We steken de komende maanden de handen uit
de mouwen. Zo willen we werk maken van een
degelijke keuken om soep te maken. Ook een
betere en propere opbergruimte voor het
weggeefwinkeltje is een actiepunt. We zullen een
zithoek creëren om even tot rust te komen en een
bureautje inrichten voor hulp bij de administratie.
Tot slot zullen we meer licht maken voor het
naaisalon, zullen we opruimen en verven, …

HUURDERSKRANT

08.30u - 12.00u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
13.30u - 16.00u op woensdag

ReinaertwijkReinaertwijk

Contacteer ons bij voorkeur via het
meldingsformulier op onze website

Toekomst van het buurtlokaal
Na de opfrissing zal het buurtlokaal een meer
aangename en warme, maar ook een mooie en
gezellige plek worden, waar iedereen zich goed
voelt. Ook zullen alle bezoekers, al is het maar voor
heel eventjes, alle zorgen achter zich kunnen laten.

Als bewoner van de Reinaertwijk verwelkomen we
jou met veel plezier!

Ken je het lokaal nog niet? Kom dan zeker eens
langs op een dinsdagvoormiddag voor een koffie of
een warme soep. Of bel eens naar buurtwerker
Thim voor een afspraak en een rondleiding.

Buurtlokaal Reinaertwijk

Waar?

Het buurtlokaal ligt op het gelijkvloers van Gebouw 5
(Reinaertstraat 49). Je geraakt er via de parking.

Wanneer?

Het lokaal is open elke dinsdag
van 10.00u tot 13.00u of wanneer

de deur open staat.

Contactgegevens Thim, jouw
buurtwerker!
Je kan Thim bereiken via onderstaande
contactgegevens of je komt gewoon eens langs in
het buurtlokaal.

• Telefoonnummer: 0492 14 35 39
• E-mailadres: thim.vandecauter@dilbeek.be



Op stap met de Reinaertwijk
Deze zomer konden de bewoners van de
Reinaertwijk eindelijk opnieuw naar buiten. Na de
lange lockdown deden we dat dan ook volop!

Met Buurtwerk Dilbeek deden we een uitstap naar
de Plantentuin van Meise. We gingen naar het
circusfestival in Brussel. Ook een wandeling van 5
km in Groot-Bijgaarden stond op het programma.
Nadien aten we een lekker ijsje! En als mooie
afsluiter gingen we met een hele bus naar SEA LIFE
en het strand van Blankenberge.



Wil je graag mee op uitstap
of heb je een idee voor een

leuke uitstap? Laat het
weten aan buurtwerker Thim!



Mike haalt 2de plaats op
petanquetoernooi
In augustus deed een kleine delegatie vanuit de
Reinaertwijk mee aan het internationale
petanquetoernooi “La Bruxelloise” in Koekelberg.
De jonge buurtbewoner Mike haalde er de 2de
plaats in zijn categorie. Een hele goede prestatie,
zeker als je weet dat hij het heeft moeten opnemen
tegen de kampioen van Marseille.

Dikke bravo Mike!

Interesse om jouw kinderen
Nederlands te laten oefenen?
Schrijf ze dan zeker in voor de taal- en
spelnamiddagen 2021-2022 van de gemeente
Dilbeek!

Deelname is gratis. Inschrijven kan via
www.dilbeek.be/taal-en-spelnamiddag.

Betekenis afkortingen
RES: restafval l P-K: papier-karton l PMD: plastic
verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons l GV: grofvuil l KGA: klein gevaarlijk
afval l RP gesloten: recyclagepark gesloten

Plaats je zak steeds tussen
18.00u 's avonds en 06.00u

's morgens buiten!

Verantwoordelijke uitgever: ,


